
 

 
 

 

 
  ___________________ תאריך קבלת הבקשה במשרדי הרשות

 ימולא ע״י עובד הרשות()

 לחברת הזנק בירושליםטופס בקשת סיוע 

 חייבות תכתב ה - נספח א'

 _______________________ מספר חברה: _______________________________ החברה: _שם 

 ______________________________________________________________ : תקציר הפעילות

 החברה: _______________________________________________________________ כתובת 

e-mail : ____________________________  טלפון __________________________________ : 

 שם איש קשר: _____________________________   ______________________________ : פקס

 חברה  ________  מתוכם מספר העובדים המזכים  __________ במספר העובדים 
 

ניסיונו חיוניים בירושלים  עובד מקצועי המועסק בליבת העסקים של חברת הזנק  –  עובד מזכה)  , והכשרתו המקצועית או 
של   תקופה  במהלך  בחברה  מועסק  והוא  בירושלים,  החברה  של  והפיתוח  המחקר  הייצור,  במחלקות  חודשים    6לפעילות 

 משרה(.   80%-לפחות בהיקף שלא יפחת מ

  ________ המתגוררים בירושלים  המזכים מספר העובדים

  _______________________ )במ״ר( ברוטו החברהשטח 

  _______________ תאגידיםה  אצל רשות התאגדותמועד 

  ____________________ תחילת פעילות בירושלים מועד 

 ש''ח  ______________ (__________ כולל קרן תנופה) בחברה מהרשות לחדשנותסכום הסיוע שהתקבל 

  ______________  )או אישור מקרן תנופה או אישור מרשויות המס( מהרשות לחדשנותמועד אישור 

 : החברהתנאי הסיוע והתחייבויות 

סיוע   ״נוהל  להוראות  בהתאם  הסיוע,  לקבלת  זכאותי  בחינת  בירושליםלצורך  הפועלת  הזנק  )להלן: לחברות  ״ 
 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ״הנוהל״(, 

  .כהגדרתה בנוהל, המאוגדת כדין בישראל החברה הינה "חברת הזנק" .א
שוכר . ב  / בעלים  המיותר(     הננו  את  משרדים    )מחק  מבנה  או  תעשיה  מבנה  המוניציפלשל    י בשטחה 

 . בירושלים
 מצהירים שהחברה לא קיבלה בעבר מענק בגין עובדים מזכים. הננו .ג

זה . ד ובכלל  הנוהל,  תנאי  יתר  בכל  לעמוד  מתחייבים  להעסיק  ע כי    הננו  החברה  הגשת בירושלים  ל  במועד 
עובדים    20-, ולא יותר מחודשים  6  -שלא תפחת מעובדים מזכים לפחות, למשך תקופה   3  לראשונה    הבקשה

 . )לרבות עובדים שאינם מזכים(

לפיתוח  .ה הרשות  את  לעדכן  ומתחייבים  ממשלתיים  ממקורות  תמיכה  כפל  בדבר  האיסור  את  מכירים  הננו 
המענק ירושלים ככל שיתקבל בחברה תקציב נוסף ממקור ממשלתי אחר עבור תחום הפעילות בגינו מבוקש  

 ל פי הנחייתה, לרבות השבת כספי המענק. וכן נפעל ע

 ענקים הינם בהתאם להוראות הנוהל.ידוע לנו שכללי הזכאות לקבלת המ . ו

ידוע לנו כי הרשות רשאית להסתייע בהחלטותיה בוועדות, יועצים או מומחים, לצורך קבלת החלטות ו/או   .ז
 ענות בקשר לכך. ביצוע בדיקות הנדרשות ליישום הנוהל ומתן המענקים, ולא יהיו לנו כל ט

  בסמכות   יית המענק בתנאים וכיוצ״ב, תהינהידוע לנו כי ההחלטות באשר למתן המענק, דחיית הבקשה, התנ .ח
בנוהל כהגדרתה  המענקים,  ״  ועדת  ולא הוועדה)להלן:  סופיות,  תהינה  הועדה  של  החלטותיה   ״(. 

 תהינה לנו כל טענות באשר להחלטות אלו. 

אשר במהלך שתי שנות הזכאות תפר את תנאי זכאותה ודווחה על כך לרשות תוך   , חברה זכאיתידוע לנו כי   . ט



- 1  - 

 

עוד    30 זכאותה  תנאי  את  מקיימת  אינה  שבו  מהמועד  שבו   –יום  מהמועד  המענק  כספי  בהשבת  תחויב 
 הפסיקה לקיים את תנאי הזכאות, בתוספת הצמדה למדד לתקופה.  

כי חברה זכאית .י כך לרשות תוך    ,ידוע לנו  על  דווחה  ולא  לעיל  30אשר תפר את תנאי זכאותה    -  יום כאמור 
ובתוספת    6.5%תחויב בהשבת כספי המענק ממועד הפרת תנאי הזכאות ואילך, בתוספת ריבית שנתית של  

 למדד לתקופה.   הצמדה

 ידוע לנו כי אין במילוי טופס זה כדי לחייב את הרשות לפיתוח ירושלים במתן הסיוע.  .יא

לנו  י . יב איי  כדוע  של  מקרה  בכל  וכי  המתאימים,  הממשלתיים  התקציבים  בקבלת  מותנית  התכנית   הפעלת 
השהיי  קבלת ו/או  הפסקת  ו/או  את   -העברתם    תהתקציבים  להשהות  או  להפסיק  רשאית  הרשות   תהא 

 התכנית ואת מתן המענקים על פיה, לפי העניין. 

כי אין בח .יג על כתב הת למען הסדר הטוב מובהר  ליצור מחויבות כלשהי מצד הרשות  תימתנו  כדי  חייבות זה 
למתן המענק ו/או להוות אישור בדבר עמידתנו בתנאי הנוהל, וכי כל עוד לא הוציאה הרשות הודעת זכאות  
כלפי חברות העומדות בתנאי  לרבות  לא תהא הרשות מחויבת במאומה,  להוראות הנוהל,  חתומה, בהתאם 

 הזכאות. 

 

 

 

 _________________________        ______________________ 

   חתימה + חותמת                 שם החברה                  

 

 שם החותם/ים: ____________________ 

 תאריך:____________________                                          תפקיד: _________________________

 ימים מיום מילואו.  21זה עד תוקף טופס 

 אישור עו״ד 

  ____________ מספר תאגיד  _________________________ החותמים בשם  כי, מאשר בזאת מהנני הח״
וכי התקבלו כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לצורך  בחתימתם,  החברה ״( מוסמכים לחייב את החברה)להלן: ״

 חתימת החברה על כתב התחייבות זה.  

  ____________________      ______________________ 

 תאריך        חתימה וחותמת עו"ד    

 
 
 
 
 
 

 


